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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

  Ata da reunião extraordinária de 30/01/2020  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 30 de janeiro de 2020 
INÍCIO: 10:00 horas 
ENCERRAMENTO: 11:30 horas 
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária e 
Emílio José Pacheco Martins, Tesoureiro. --------------------------------------------------------------------- 
Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos membros da Junta, o 
senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas dez horas. ----------------------------------------------- 

Período de Antes da Ordem do Dia 
UM – Assuntos Gerais de Interesse da Freguesia: – Não se verificou qualquer intervenção neste 
ponto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordem do Dia 
I - Administração Geral, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos  
Ponto um: Primeira alteração orçamental da despesa - Orçamento do ano de dois mil e vinte 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à primeira alteração orçamental da despesa, do ano de 
dois mil e vinte de acordo com o estatuído no SNC-AP, cujos documentos se encontram arquivados 
em pasta própria. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
Freguesia Digital: Apresentação de serviços para criação de páginas de Internet para Juntas de 
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Giletes D’Aço: Proposta de Espetáculo Giletes de Aço.----------------------------------------------------- 
LocalGest: Envio de proposta relativa à prestação de serviços nas áreas Contabilística/Financeira, 
Recursos Humanos e Procedimentos/Contratação Pública.-------------------------------------------------- 
Secil Britas: Proposta de Orçamento.--------------------------------------------------------------------------- 
Algarchurra: Pedido de reunião – GAD – Gabinete de Apoio Agrícola.--------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, agendar uma reunião com a Algarchurra.------------------------------ 
Universidade do Algarve: Informação sobre o Debate “Água e Sociedade”.---------------------------- 
IPDJ: Informação sobre o Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas e respetivas 
candidaturas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IPDJ: Informação sobre o concurso “MUSICA JÁ”.---------------------------------------------------------  
Tertúlia Associação Socio-Cultural – Aljezur: Edição de Livro – Pedido de apoio.------------------ 
Irradiare: Informação sobre Mobilidade Elétrica na Administração Pública.---------------------------- 
ISCTE: Pedido de colaboração para divulgação de questionário no site e/ou página de facebook da 
freguesia - suporte a um estudo sobre votação nas eleições. ------------------------------------------------ 
Município de Aljezur: Reunião para apresentação do Plano Nacional de Gestão Integrada de 
Fogos Rurais.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANACOM: Informação sobre a alteração na rede de Televisão Digital Terrestre (TDT) para a 
introdução do 5G.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre Propostas de Alteração do Orçamento de Estado 
2020 para as Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------- 
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II – Gestão Financeira 
Ponto um: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de Inertes 
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de inertes e verificados os preços, foi 
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Secil Britas SA, com filial em Matos da Picota – 
Parragil, 8100-307 Loulé o fornecimento de tout-venant, brita e pó-de-pedra, sem transporte, 
durante o ano de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deverá ser solicitado ao concorrente os seguintes documentos: -------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Prestação de Serviços de Consultoria nas áreas 
Contabilística/Financeira, Recursos Humanos e Procedimentos/Contratação Pública  
Foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 77.º do CCP, adjudicar à empresa LocalGest 
Lda, com sede em Rua José Saramago n.º5, A Taurus Centro Empresarial,1675-180 Pontinha, a 
prestação de serviços de consultoria, pelo valor mensal de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------ 
Deverá ser solicitado ao concorrente os seguintes documentos: -------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
Ponto três: Licenças de Canídeos e Gatídeos 
Foi deliberado, por unanimidade, e de acordo com a Lei 75/2013, de 12 de setembro, continuar a 
proceder ao registo e licenciamento de canídeos e gatídeos, de acordo com a Tabela de Taxas e 
Preços da Freguesia de Rogil. ------------------------------------------------------------------------------------ 
IV - Desporto Recreio e Lazer 
Ponto um: Livro com participação de residentes na freguesia de Rogil e Aljezur 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 350€ (trezentos e cinquenta 
euros) à Tertúlia – Associação Socio-Cultural de Aljezur para fazer face às despesas inerentes da 
produção do livro de recolha de Património Imaterial do Concelho de Aljezur, com a participação 
de residentes nas freguesias de Rogil e Aljezur.---------------------------------------------------------------  
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas onze horas e trinta minutos.--------------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


